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1 Úvod 

U finančních institucí se vyžaduje, aby zůstaly solventními po celou dobu své existence. 

Z praktických důvodů se solventnost odhaduje na určité hladině pravděpodobnosti a pro jedno 

období. Za tímto účelem jsou finančními institucemi vyvíjeny vlastní modely. Ačkoli původní 

myšlenka koncepce regulatorního kapitálu spočívala v zahájení dohledu dostatečně včas, aby 

se snížila pravděpodobnost platební neschopnosti, nyní je kladen důraz na možnost využití 

interních modelů v rámci jeho stanovení. Mezi důvody patří i to, že takové modely mohou lépe 

kvantifikovat konkrétní rizika, kterým instituce mohou v rámci předmětu činnosti čelit. 

Rozsáhlé využití interních modelů by mohlo vést k efektivnějšímu řízení rizik, a tedy stabilitě 

celého systému. 

V pojišťovnictví je stanovení přiměřené výše regulatorního kapitálu obecně považováno 

za významnou úlohu risk managementu a určení optimální výše kapitálu  

je tak podstatnou výzvou. V případě, že pojišťovna udržuje nízkou výši kapitálu, může 

dosahovat vysoké výnosnosti, avšak zároveň vystavuje pojistníky riziku, že nedodrží své 

závazky, které jim plynou z uzavřených pojistných smluv. Přirozeně v opačném případě, kdy 

pojišťovna drží nadměrnou hodnotu kapitálu, to může zapříčinit nevhodnou alokaci 

ekonomických zdrojů, a tedy nízkou rentabilitu pro vlastníky pojišťovny.  

Předpoklad dostatečné výše regulatorního kapitálu pojišťoven byl vyžadován  

již v 70. letech minulého století. Poté v roce 2002 byla provedena reforma v oblasti zajištění 

solventnosti pojišťoven známá pod názvem Solvency I (viz směrnice EU 2002/13/ES  

pro neživotní pojištění a směrnice EU 2002/83/ES pro životní pojištění). Až dosud  

se tedy požadavky na míru solventnosti pro pojišťovny v rámci Evropské unie stanovují  

dle této směrnice. 

Stávající směrnice se však jevila jako nedostačující vzhledem ke značnému posunu na 

finančních trzích i vývoji v oblasti pojišťovnictví jako takovém. Za hlavní nedostatky lze 

považovat jednak nedostatečnou citlivost vůči rizikům, kterým pojišťovny mohou být v rámci 

své činnosti vystaveny, jednak se při stanovení solventnosti vycházelo pouze z rizik na straně 

pasiv rozvahy pojišťovny, přičemž riziko vyplývající z nutnosti finančního umístění aktiv bylo 

ignorováno. V zájmu sjednocení rozdílů mezi právními předpisy členských států týkajících se 

úpravy pojišťovací a zajišťovací činnosti na úrovni vnitřního trhu a odstranění uvedených 

nedostatků stávající právní úpravy dozoru nad pojišťovnami byla dne 25. listopadu 2009 
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zveřejněna „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o zahájení a vykonávaní 

pojištění a zajištění (Solvency II)“. Směrnice Solvency II by měla být implementována do 

právního řádu jednotlivých členských států v lednu roku 2016.  

Hlavním cílem směrnice Solvency II je přiměřená ochrana pojistníků a oprávněných 

osob. Stěžejním záměrem nové právní úpravy regulace pojišťovnictví je, že by měla spočívat 

zejména v rizikově orientovaném přístupu, což znamená, aby požadavky na kapitál byly 

v souladu s rizikovým profilem daného subjektu. Nově se tedy pojišťovny zaměří na řízení 

tržního rizika, které tedy vyplývá ze strany aktiv pojišťovny a které je považováno spolu 

s operačním rizikem za nový prvek směrnice Solvency II. 

Typickým znakem pojišťovnictví je časový odstup mezi uzavřením pojistné smlouvy  

a následným vznikem pojistné události. Během této doby může dojít k neočekávaným změnám 

v hospodaření pojišťovny a tím by mohla být ohrožena budoucí výplata pojistného plnění. 

Obecně lze pojišťovny rozdělit na finanční instituce zabývající se životním nebo neživotním 

pojištěním nebo oběma typy pojištění. V posledních desetiletích dochází ke zlepšení, respektive 

ke snížení úmrtnosti ve vyšších věkových skupinách. Tento fenomén může mít významný vliv 

na hospodaření životních pojišťoven. 

Výrazná změna se projeví ve způsobu určení potřebné výše požadovaného kapitálu,  

aby pojišťovny zůstaly solventními. Solventnostní kapitálový požadavek dle směrnice 

Solvency II představuje úroveň kapitálu, kterou musí pojišťovna držet, aby omezila 

pravděpodobnost selhání na 0,5 % hladině významnosti, což odpovídá Value at Risk  

na 99,5 % hladině spolehlivosti. V rámci Solvency II mohou pojišťovny určit solventnostní 

kapitálový požadavek pomocí standardního přístupu nebo interního modelu. Výběr metody  

pro stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťoven a kvantifikace dopadu 

výběru této metody patří nesporně k významné oblasti risk managementu pojišťoven. 

Alternativní mírou pro měření rizik je přístup Expected Shortfall, jenž je dle CEA (Comité 

Européen des Assurances) možné využít právě v rámci interních modelů pojišťoven. 
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2 Cíl a struktura práce 

Cílem dizertační práce je zhodnocení vybraných přístupů pro stanovení solventnostních 

kapitálových požadavků pro tržní a životní upisovací riziko v rámci směrnice Solvency II. 

Dizertační práce je kromě úvodu a závěru členěna do tří kapitol. Druhá kapitola je 

věnována problematice řízení rizik a jeho významu ve finančním sektoru především  

pak v pojišťovnictví. Pozornost je věnována popisu směrnice Solvency II, definici rizik  

a vymezení metod pro stanovení kapitálových požadavků v rámci směrnice, a to konkrétně 

definici měr rizik - metodám Value at Risk a Expected Shortfall.  

Třetí kapitola je zaměřena na princip hospodaření pojišťoven, přičemž bude 

charakterizován přístup celkového rozvahy. V rámci životního pojištění budou vymezeny typy 

produktů a úmrtnostní tabulky. Právě míra úmrtnosti má důležitý vliv na oceňování a tvorbu 

rezerv produktů uzavřených mezi pojistníky a životními pojišťovnami či penzijními fondy. 

Systematická odchylka od  předpokládané míry úmrtnosti může představovat jisté ohrožení 

finanční stability. Proto je významné věnovat pozornost modelům, které umožňují zachytit 

systematickou odchylku od daných trendů v míře úmrtnosti. V současné době jsou před 

deterministickými modely při předpovídání míry úmrtnosti preferovány stochastické modely. 

Již v 90. letech minulého století byly publikovány práce týkající se modelování úmrtnosti 

pomocí stochastických modelů. Mezi nejznámější a stále používaný model patří Lee-Carterův 

model, jenž byl poprvé publikován v roce 1992, Lee a Carter (1992).  

V aplikační části jsou pro vybraný pojistných produkt a uvažovaný pojistný kmen 

stanoveny solventnostní kapitálové požadavky pro tržní a životní upisovací riziko dle směrnice 

Solvency II pomocí metodiky uvedené v předchozích kapitolách. Tato kapitola bude rozdělena 

na dvě části. První část kapitoly je věnována solventnostímu kapitálovému požadavku pro 

životní upisovací riziko. Nejprve je proveden odhad parametrů pomocí Lee-Carterova modelu 

na základě dat pro úmrtnostní tabulky mužů a žen pro Českou republiku a následně je 

predikován index úmrtnosti. Na základě zjištěných parametrů modelu bude pro vybraný 

produkt a uvažovaný pojistný kmen v rámci životního pojištění analyzován dopad na výši 

pojistného pojišťovny. Druhá část je věnována stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku pro tržní riziko, kdy nejprve budou sestavena tři efektivní portfolia. Na základě 

zjištěných charakteristik jednotlivých portfolií budou určeny hodnoty Value at Risk a Expected 

Shortfall.  
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4 Obsah a metodický postup práce 

V této kapitole budou popsány přístupy pro stanovení míry rizika ve finančních 

institucích. Míra rizika by v prostředí rizikově váženého kapitálu měla reflektovat kapitálové 

požadavky, které subjekt potřebuje v případě vystavení se riziku. V rámci směrnice Solvency 

II, stejně jako Basel III je pro stanovení kapitálového požadavku využita míra Value at Risk 

pro různé hladiny spolehlivosti. Při alternativním využití interních modelů v rámci směrnice 

Solvency II lze pro kalkulaci solventnostního kapitálového požadavku aplikovat přístup 

Expected Shortfall.  

Metoda Value at Risk 

Value at Risk patří pravděpodobně k nejvíce užívané míře rizika ve finančních 

institucích. Lze říci, že Value at Risk odpovídá výši požadovaného kapitálu, která má zajistit 

s jistou mírou pravděpodobnosti, aby se instituce nestala nesolventní.  

Pomocí Value at Risk lze definovat výši ztráty pro daný časový horizont t, která  

je překročena s pravděpodobností .1   Jedná se tedy o to, že s pravděpodobností α jsou 

výnosy X menší než hodnota VaR  pro časový horizont t.  

Value at Risk lze obecně definovat jako maximální ztrátu na dané hladině 

pravděpodobnosti  a pro daný časový horizont t  následující rovnicí: 

    dxxFVaRXP
VaR

t




 , (1) 

kde  
t
F  je pravděpodobnostní funkce výnosu pro časový horizont  t,0 . 

Přestože je míra Value at Risk považována za obecně přijímanou míru rizika pro risk 

management finančních institucí, bývá kritizována ze dvou pohledů. První stanovisko vyplývá 

z předpokladu, že v případě, kdy náhodné veličiny nemají normální rozdělení, nesplňuje 

podmínku subadivity, viz níže. Další nevýhodou je, že hodnota Value at Risk nevypovídá  

o velikosti očekávané ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat. 

Jak uvádí Zmeškal (2013), při aplikaci na portfolio aktiv spočívá základní myšlenka této 

metodiky v tom, aby pravděpodobnost, že z portfolia aktiv bude zisk  
~

 menší než předem 
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stanovená hladina zisku (ZISK ), byla rovna stanovené hladině pravděpodobnosti . Je-li zisk 

vyjádřen jako záporná ztráta ( VaRZISK  ), lze vztah pro výpočet zapsat jako: 

    VaR
~

Pr .
 

(2) 

Přístup Expected Shortfall 

Alternativní mírou pro měření rizik je přístup Expected Shortfall někdy také označován 

jako Conditional Value at Risk, Tail Loss či Tail Value at Risk. Jak je uvedeno v CEA (2006) 

přijetí Value at Risk nevylučuje možnost použití Expected Shortfall v interním modelu, pokud 

je přijatelný pro orgán dozoru. Dle Mezinárodní aktuárské asociace (International Actuary 

Association, IAA) je doporučováno použití míry Expected Shortfall vzhledem k tomu,  

že splňuje vlastnosti koherentní míry rizika. Expected Shortfall je stejně jako Value at Risk 

funkcí dvou veličin, a to hladiny pravděpodobnosti   a časového horizontu t . Expected 

Shortfall měří extrémní ztráty, což jsou ztráty převyšující hodnotu Value at Risk. Expected 

Shortfall tedy vyjadřuje průměrnou velikost očekávaných ztrát, které převýší Value at Risk  

na dané hladině pravděpodobnosti. 

Hodnota Expected Shortfall  ES  na dané hladině spolehlivosti   pro je dána vztahem  

     .> ,, XVaRXXEXES tt     (3) 

Lévyho modely 

Lévyho modely představují takové modely, jejichž přírůstky jsou nezávislé  

a stacionární. Základními prvky stochastických procesů jsou Wienerův a Poissonův proces. 

Lévyho modely lze definovat jako Brownův pohyb, který je řízený určitým vnitřním procesem 

– subordionátorem. Tento proces chápeme jako proces, který se vyvíjí v náhodném obchodním 

čase. Vzhledem k tomu, že čas t je nahrazen jiným procesem, který je závislý na čase, jedná se 

o modelování prostřednictvím složeného procesu. Proto lze možné pravděpodobnostní 

rozdělení označit jako smíšené. 

Za předpokladu, že  ,;tW  představuje Wienerův proces závislý na čase t s parametry 1  

a t , tzn.   ttW  ,  1,0N , lze definovat Brownův pohyb   ,;tX  s přírůstkem 
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 a volatilitou   řízený jiným Lévyho procesem  t , a to dosazením  t  za t. Získáváme 

následující rovnici: 

      tWttX    ,  (4) 

kterou lze zapsat také jako 

      tttX    . (5) 

Přírůstek procesu dX pak má za čas dt  normální rozdělení se střední hodnotou  t   

a rozptylem  t2 . Rozptyl řídícího procesu bude určovat, jak moc budou těžké konce 

konečného pravděpodobnostního rozdělení. 

Nejvíce užívanými subordinátory jsou gama proces, který vede k variance gama 

modelu, a inverzní Gaussův proces, pomocí něhož je definován Normal Inverse Gaussian 

model. 

Variance gamma model 

Variance gamma model (VG model) je jedním z nejčastěji aplikovaných modelů 

Lévyho typu. VG modelu bude definován na základě  Brownova pohybu řízeného gama 

procesem. Pravděpodobnostní funkce hustoty gama procesu z gama rozdělení 










1
,1G  

 pro 1  je dána následující rovnicí: 

 


































t

g
g

f
t

t

G

exp
1

 (6) 

a vzhledem k tomu, že VG proces    ,;;tgVG  je možné definovat jako: 

    gtgtgtWgtVGt  ,  (7) 

pak VG funkce hustoty je dána:  
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Distribuční funkce    ,;;, tgxFVG  má tvar: 
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 (9) 

Důležitou vlastností VG modelu je skutečnost, že umožňuje modelovat vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení. Parametr gama rozptylu   umožňuje řídit špičatost 

prostřednictvím rozptylu náhodného času a parametr  ovládat symetrii rozdělení. V případě,  

že  0< , naznačuje to zápornou šikmost a naopak. V případě symetrického rozdělení 

pravděpodobnosti je 0 . 

Normal Inverse Gaussian model 

Normal Inverse Gaussian model (NIG model) je dalším z často využívaných modelů na 

bázi subordinátoru. Tím je v tomto případě inversní Gaussův proces  ;tI  s přírůstkem  , 

který v čase  ;tIGI   dosáhne úrovně t takto: 

      .,;;  ItItItWIttINIG   (10) 

Pravděpodobnostní funkce hustoty je dána rovnicí: 

      
22

22

122exp,,;,
x

xK
xtxf NIG














 .  (11) 

NIG model také umožňuje modelovat vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení, 

a to šikmost a špičatost.  
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Základní momenty pro VG model a NIG model jsou uvedeny v následující tabulce.  

Základní momenty pro VG a NIG model 

 VG model  NIG model 

Střední hodnota     

Rozptyl 22    22    

Šikmost 
 

 2

3
22

22 23








   2

1
223


  

 

Špičatost   
















222

4

213



  

   
22

22 5151
3








 

Zdroj: Tichý (2010). 

Přístupy k predikci míry úmrtnosti 

V této podkapitole budou stručně představeny rozdílné přístupy, které jsou běžně 

užívány pro predikci míry úmrtnosti. Jedná se o následující postoje: 

- přístup očekávání – tento přístup zahrnuje názor expertů, kdy se vymezí scénář pro 

predikci a berou se v úvahu alternativní rostoucí či klesající scénáře. Výhodou 

tohoto přístupu je, že se vychází ze spektra znalostí z oblasti demografie, medicíny 

a jiných odpovídajících disciplín. Za hlavní nevýhodu tohoto modelu považujeme 

neobjektivnost expertních názorů. 

- exptrapolativní přístup – princip tohoto přístupu spočívá v tom, že historické trendy 

v míře úmrtnosti pokračují do budoucnosti. Zvláště pak pro krátké a střední období 

(řekněme 5 – 15 let) se historický trend v míře úmrtnosti projeví s vysokou 

pravděpodobností. Jako příklad lze uvést P-Spline modely, Lee-Carterův model 

nebo Cairns, Blake a Dowd model. 
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- vysvětlující přístup – spočívá v predikci míry úmrtnosti na základě vztahu mezi 

úmrtností a průběhem nemoci či jiných rizikových faktorech. Za výhodu tohoto 

přístupu lze považovat použití lékařských, epidemiologických a jiných 

odpovídajících dat jako informaci pro budoucí vývoj. Může být využit jako 

doplňující způsob pro expertní přístup. 

Predikce míry úmrtnosti je objektem zájmu institucí pohybujících se v systému 

sociálního pojištění. Je tedy důležité vhodně předpovídat a kvantifikovat dopady 

demografických změn na tento systém. Pokračující růst v délce života vede k riziku 

dlouhověkosti. Za hlavní důsledek poklesu míry úmrtnosti pro životní pojišťovny jako 

poskytovatele anuitního pojištění je prodloužení doby výplaty důchodu. Je proto nutné 

prostřednictvím vhodného modelu toto riziko modelovat a měřit. 

Lee-Carterův model je definován pomocí rovnice pro určení logaritmu střední míry 

úmrtnosti ve věku x v daném roce t, a to:  

   xttxxxt kbam ln ,          :,..2,1=,,...2,1= nxTt   (12) 

kde 
xa , 

xb , 
tk  

jsou parametry modelu, xtε  
je chyba modelu za předpokladu Gaussova rozdělení 

( )2,σN 0 .
 
Parametr 

xa  představuje průměrnou úmrtnost pro určitý věkový profil, 
tk  je index 

úmrtnosti v čase, který udává obecnou úroveň úmrtnosti, a parametr 
xb  vyjadřuje stav,  

jak se mění míra úmrtnosti v daném věku x, když se mění index úmrtnosti jako reakce na změnu 

v obecné míře úmrtnosti. 

Parametr  je vyjádřen jako průměr logaritmů střední míry úmrtnosti ve věku x a pro 

jednotlivé roky t za celkové období, a to:  

  



T

t

xtx m
T

a
1

ln
1

. (13) 

Pro jedinečné řešení modelu je nutné brát v úvahu následující podmínky, a to suma 

čtverců parametrů 
xb  je rovna jedné,  

x
xb 12  a suma indexů úmrtnosti 

tk  je rovna nule, 

 
t

tk 0 . 

xa
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Pro odhad parametrů modelu lze využít např. metodu nejmenších čtverců či metodu 

maximální věrohodnosti. Na datech úmrtnostních tabulek severských zemí bylo dokázáno,  

viz Koissi a kol., (2005), že nejlepší možností pro odhad indexu úmrtnosti je singulární rozklad. 

Pro odhad parametrů  a bude tedy v rámci Lee-Carterova modelu vyžito singulárního 

rozkladu – Singular Value Decomposition (SVD) pro matici Z: 

   txxtxtx kbamZ  ˆln ,, .  (14) 

Aplikací singulárního rozkladu na matici 
tx

Z
,

 získáme tři matice: 

   .11, 1 xTxXXtxtx VULVULVULZSVD    (15) 

kde matice U představuje věkový komponent, matice L je diagonální matice 

singulárních hodnot a matice V prezentuje časový komponent. 

Parametr xb̂  je odvozen od prvního vektoru matice vztahující se k věkovému 

komponentu, 1=ˆ
xx Ub  a parametr 

tk̂  je stanoven jako součin prvního vektoru matice týkající 

se časového komponentu a první singulární hodnoty, 
11=ˆ
tt VLk .  

Pro predikci indexu úmrtnosti pomocí Lee-Carterova modelu lze použít model ARIMA 

(0,1,0). Bylo zjištěno, že ze zkoumaných přístupů pro predikci je index úmrtnosti vystižen 

velmi dobře. Vztah pro výpočet je následující: 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡−1 + 𝜃 + 𝜀𝑡,  (16) 

kde   je drift modelu a je určen jako 
1-

ˆ -ˆ
=

1

T

kk
θ

T
 a pro ( )2,0≈ rwt σNε  se předpokládá Gaussovo 

rozdělení se střední hodnotou 0 a rozptylem 2

rw , který je určen jako: 

   








1

1

2

1

2 ˆˆˆ
1

1 T

t
tt

rw kk
T

 . (17) 

Vztah pro predikce indexu úmrtnosti na dvě období dopředu je určen takto: 

 �̂�𝑡 = �̂�𝑡−1 + 𝜃 + 𝜀𝑡 

xb tk
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                                                                           = (�̂�𝑡−2 + 𝜃 + 𝜀𝑡−1) + 𝜃 ̂ + 𝜀𝑡  (18) 

                      = �̂�𝑡−2 + 2𝜃 + 𝜀𝑡−1 + 𝜀𝑡. 

Pro predikci indexu úmrtnosti  tTk 
ˆ  pro období  tT   je využit následující vztah:  

 ( )
( ) .Δ+Δ+ˆ=ˆ

Δ+ tTtT
εtθtkk  (19) 

Logaritmus střední míry úmrtnosti pro daný věk x a pro období  tT   lze pak získat 

pomocí:  

    .
ˆˆˆln , tTxxtTx kbam     (20) 

Parametr reziduální odchylky lze na základě odhadnutých parametrů stanovit takto: 

  ( )
ttxtx kmε ˆb̂-â-ln= xx,, . (21) 
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5 Aplikované metody práce 

Pro zhodnocení vybraných přístupů pro stanovení solventnostních kapitálových 

požadavků pro vybraná rizika budou využitá výše uvedená metodologická východiska. 

V rámci aplikační části bude pro fiktivní pojišťovnu řešen daný pojistný produkt pro 

určený pojistný kmen. Pojistný kontrakt se sjednává pro muže a ženy vždy ve věku 40 a 45 let. 

Pojistné plnění je ve výši 1 000 000 peněžních jednotek. Pojistitel předpokládá míru návratnosti 

3 %. Jedná se o kombinované životní pojištění, tedy že pojistnou událostí je buď smrt, nebo 

dožití. Analýza pojistného produktu provázaná na míru úmrtnosti ovlivní jak stranu pasiv, tak 

stranu aktiv. Riziko vyplývající z uzavření pojistného kontraktu bude řešeno v rámci pasiv 

pojišťovny. Naopak riziko plynoucí z finančního umístění prostředků získaných na základě 

uzavřeného kontraktu bude řešeno v rámci aktiv pojišťovny.  

Hodnoty kapitálových požadavků budou stanoveny pro životní pojišťovnu na základě 

následujících předpokladů. Co se týká solventnostního kapitálového požadavku pro životní 

upisovací riziko, vycházíme z předpokladu, že pojišťovna bere v úvahu pouze riziko 

úmrtnosti/dlouhověkosti, kdy hlavním určujícím faktorem je právě volatilita v míře úmrtnosti. 

Pro predikci míry úmrtnosti bude použit Lee-Carterův model. V rámci stanovení 

solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko existuje předpoklad, že pojišťovna 

investuje pouze do akcií, resp. akciových indexů. Dále předpokládáme, že výše peněžních 

prostředků investovaná v rámci uvažovaného finančního umístění je rovna zhruba 25 mld. 

CZK. Tato hodnota vychází ze sumy současných hodnot pojistného, které by pojišťovna 

obdržela v době trvání kontraktu a je navýšena o rizikovou přirážku. 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku pro životní upisovací riziko 

Vstupní data pro životní upisovací riziko 

Pro účely aplikační části budou využita data dostupná na webových stránkách Českého 

statistického úřadu1, a to podrobné úmrtnostní tabulky pro muže a ženy, tj. s jednoletým 

věkovým intervalem pro období 1920 – 2013. V letech 1938 – 1944 došlo k přerušení časové 

řady v důsledku druhé světové války. Podrobné úmrtnostní tabulky obsahují ukazatele, jako 

                                                 
1 http://www.czso.cz. 
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jsou pravděpodobnost úmrtí, pravděpodobnost dožití, tabulkový počet dožívajících, tabulkový 

počet zemřelých, tabulkový počet žijících a střední délka dožití neboli naděje dožití. 

Po zjištění střední míry úmrtnosti txm ,  pro daný věk x a rok t, lze jednoduše určit parametr xâ . 

V Obr. je zobrazen vývoj parametru xâ . Tento parametr vyjadřuje obecnou vlastnost úmrtnosti 

v daném věku. 

Srovnání parametru xâ pro muže a ženy 

 

Nyní budou odhadnuty parametry xb̂  a tk̂ , přičemž je v první řadě nutné určit matici txZ , , která 

bude pomocí metody SVD rozložena na tři matice.  

Odhad parametru 
xb̂  pro muže a ženy 

 

Index úmrtnosti tk̂  zachycuje trend míry úmrtnosti v čase. Z grafu je patrný klesající trend míry 

úmrtnosti pro muže i ženy, přičemž pro ženy klesá rychleji s výjimkou válečného období. 
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 Odhad indexu úmrtnosti tk̂  pro muže a ženy 

 

 

Predikce indexu úmrtnosti 

Predikce indexu úmrtnosti je provedena od roku 2014 do roku 2050 na základě vztahu 3.15. 

Vývoj indexu úmrtnosti je zobrazen v následujícím obrázku  

Predikce indexu úmrtnosti 

 

Z grafu je patrný klesající trend indexu úmrtnosti jak pro muže, tak ženy, přičemž index 

úmrtnosti pro ženy klesá rychleji. 

Analýza dopadu predikované míry úmrtnosti na výši pojistného 

V předcházející kapitole byl zjištěn klesající trend indexu úmrtnosti na základě  

Lee-Carterova modelu, jenž tedy potvrzuje trend analyzovaného období.  
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V této kapitole bude provedena analýza dopadu predikované míry úmrtnosti na výši 

vyplaceného pojistného pojistitelem za předpokladů uvedených pro daný pojistný kmen. 

Předpokládejme, že pojišťovna nabízí produkt životního pojištění, jehož doba trvání je 

20 let. Pro zjednodušení uvažujme, že je placeno jednorázové pojistné a je vyplaceno pojistné 

plnění na konci roku v případě úmrtí či na konci pojistné doby v případě dožití. Pojistný 

kontrakt se sjednává pro muže a ženy vždy ve věku 40 a 45 let. Pojistné plnění je ve výši 

1 000 000 peněžních jednotek. Pojistitel předpokládá míru návratnosti 3 %. Jedná  

se o kombinované životní pojištění, tedy že pojistnou událostí je buď smrt, nebo dožití. 

Pravděpodobnost je proto na konci pojistné doby stanovena jako suma předchozích 

pravděpodobností úmrtí do jedné. Předpokládejme, že každá skupina osob je složena z 10 000 

klientů. 

Analýza výše uvedeného pojistného kontraktu bude provedena na základě stanovené 

pravděpodobnosti úmrtnosti txq ,  zjištěné pomocí hodnot pro predikci indexu úmrtnosti, jenž 

představuje středního hodnotu. 

V rámci analýzy budou také brány v úvahu oba konce pravděpodobnostního rozdělení, 

a to z důvodu srovnání obou vývojů extrémních scénářů. Vyšší hranice ovlivňuje riziko 

úmrtnosti, naopak nižší riziko dlouhověkosti. 

Výsledné hodnoty sumy SH pojistného plnění pro dané scénáře míry úmrtnosti 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší SH pojistného plnění odpovídá scénáři dle 

horní hranice pravděpodobnostního rozdělení, a to z důvodu, že předpokládáme nejvyšší míru 

úmrtnosti pro dané věkové kategorie, což odpovídá maximální očekávané ztrátě. 

Doposud byla předpokládaná dokonalá závislost pro predikci indexu úmrtnosti pro 

muže a ženy. V případě simulace hodnoty indexu úmrtnosti je nutné při generování náhodných 

M40 Ž40 M45 Ž45

785 431 355,33            276 886 777,48            1 403 262 257,39         481 012 359,38            

M40 Ž40 M45 Ž45

890 836 878,79            342 920 713,35            1 547 699 921,62         582 760 809,72            

M40 Ž40 M45 Ž45

693 812 838,05            226 705 242,35            1 273 659 310,88         401 664 905,33            

Suma SH pojistného plnění - bodový odhad 99,5 %

Suma SH pojistného plnění - bodový odhad 0,5 %

Suma SH pojistného plnění pro index úmrtnosti
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veličin vzít v úvahu korelaci mezi jednotlivými náhodnými faktory, jak uvádí Zmeškal (2013). 

Na základě zjednodušených předpokladů byla simulace provedena pomocí sdruženého 

rozdělení pravděpodobnosti. 

Suma SH pojistného plnění na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 % 

 

Suma SH pojistného plnění na základě simulace 
tk  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 % 

 

Na základě zjištěných výsledků provedené analýzy dopadu predikce indexu úmrtnosti pro 

jednotlivé extrémní scénáře bylo zjištěno, že sumy hodnoty pojistného plnění se přibližují 

Výpočet solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko 

V rámci této podkapitoly bude cílem určit hodnotu Value at Risk pro zjištění 

solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko, která bude následně porovnána 

s přístupem Expected Shortfall jako alternativou v rámci použití interního modelu za 

předpokladu, že pojišťovna má ve svém portfoliu v držení pouze akcie, resp. akciové indexy. 

Pro širší posouzení rozdílů mezi sledovanými přístupy budou zvažována tři efektivní 

portfolia – portfolio A s minimální směrodatnou odchylkou, portfolio B s maximálním výnosem 

a tržní portfolio M, a to na bázi Markowitzova mean-variance modelu (Markowitz, 1952)  

a Tobinova modelu. 

Následně budu určené hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall vypočteny  

pro hladinu významnosti 005,0 a pro časový horizont 250 dní 250=t  na základě 

zjištěných charakteristik pro jednotlivá portfolia. Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall 

budou pro srovnání stanoveny pro Gaussovo a Studentovo rozdělení jak analytickou metodou, 

tak také pomocí metody simulace Monte Carlo vždy pro 500 000 náhodných scénářů. Dále tyto 

hodnoty budou stanoveny na základě Variance Gamma a Normal Inverse Gaussian modelu.  

M40 Ž40 M45 Ž45

879 855 385,02         309 444 291,55         1 532 839 272,91      531 520 447,44         

Suma SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 99,5 %

M40 Ž40 M45 Ž45

686 396 407,61         239 203 422,80         1 262 869 691,14      421 595 178,66         

Suma SH pojistného plnění na základě simulace k t  pro hladinu pravděpodobnosti 0,5 %
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Vstupní data pro tržní riziko 

Pro účely aplikační části budou použita data denních výnosů akciových indexů  

pro období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013. Pro sestavení portfolií budou využita data 

následujících indexů: DAX Performance-Index, CAC 40 Index, FTSE 100 a SMI Swiss Market 

Index denominovaných v EUR (DAX Performance-Index, CAC 40 Index), GBP a CHF. 

Vzhledem k abstrahování od měnového rizika, budou ceny jednotlivých indexů přepočteny dle 

příslušných kurzů měn vůči české koruně. Pro daný investiční horizont očekáváme 

bezrizikovou sazbu ve výši 0,10 %. 

Podíly akciových indexů v jednotlivých portfoliích 

 

Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro Gaussovo a Studentovo rozdělení 

 

 

  

A B M

22,09% 100,00% 59,81%

21,97% 0,00% 2,54%

27,53% 0,00% 0,00021%

28,41% 0,00% 37,65%

Akciový index
Portfolio

CAC 40

FTSE 100

SMI Swiss Market

DAX Performance

Gaussovo 

rozdělení

Studentovo 

rozdělení

Gaussovo 

rozdělení

Studentovo 

rozdělení

0,284698 0,414609 0,283788 0,413598

0,324175 0,527353 0,322648 0,5313

0,531049 0,839488 0,529299 0,837473

0,607033 1,09944 0,604094 1,10924

0,368167 0,578815 0,366926 0,577207

0,422018 0,757003 0,419936 0,763639

Analytická metoda Simulace Monte Carlo

A

B

M

250%,5,99VaR

250%,5,99ES

250%,5,99VaR

250%,5,99VaR

250%,5,99ES

250%,5,99ES

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DAX_Performance-Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CAC_40_Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/FTSE_100
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SMI_Swiss_Market_Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=SMI_Swiss_Market_Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=DAX_Performance-Index&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CAC_40_Index&action=edit&redlink=1
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Hodnota Expected Shortfall je definována jako střední hodnota ztráty převyšující 

hodnotu Value at Risk, je tedy uvedena jako úroveň ztráty, která nastane na dané hladině 

pravděpodobnosti. Za zjednodušeného předpokladu, že by pojišťovna investovala jeden milión 

peněžních jednotek do portfolia A, přičemž %47,28=250%,5,99VaR , znamená to, že ztráta bude 

vyšší nebo rovna 284 700 peněžních jednotek na hladině významnosti 0,5 %. Vezmeme-li 

v úvahu hodnotu Expected Shortfall, pak střední hodnota ztráty je rovna 324 175 peněžním 

jednotkám převyšující Value at Risk na hladině významnosti 0,5 %.  

Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro VG a NIG model 

 

Pokud srovnáme hodnoty kapitálových požadavků pro jednotlivá portfolia  

za předpokladu použití VG či NIG modelu, lze konstatovat, že hodnoty se liší nepatrně.  

Důležitou vlastností Lévyho modelů je skutečnost, že umožňují modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení, tedy šikmost a špičatost. V rámci VG modelu 

parametr gama rozptylu   umožňuje řídit špičatost prostřednictvím rozptylu náhodného času  

a parametr  ovládat symetrii rozdělení. V případě, že 0< , naznačuje to zápornou šikmost  

a naopak. To znamená, že při stanovení solventnostního kapitálového požadavku by nemělo 

dojít k podhodnocení rizika, a tím i výše kapitálového požadavku. 

Skutečnost, že Value at Risk a Expected Shortfall pro VG/NIG vychází po,dobně jako 

u Studentova rozdělení lze chápat tak, že zjištěná šikmost má u daných portfolií na určení výše 

míry rizika zanedbatelný vliv. 

 

  

VG model NIG model

0,415221 0,411857

0,503055 0,505891

0,809564 0,794449

0,99443 0,997704

0,574055 0,564578

0,703365 0,707487

A

B

M

250%,5,99VaR

250%,5,99VaR

250%,5,99VaR

250%,5,99ES

250%,5,99ES

250%,5,99ES
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Lee-Carterův model byl aplikován pro úmrtnostní tabulky pro muže a ženy v České 

republice na období 1920-2013. Nejprve byl proveden odhad parametrů modelu pro celkovou 

časovou řadu a také pro zkrácená časová období. Na základě zjištěných výsledků odhadnutých 

parametrů lze konstatovat, že byl zjištěn klesající trend v míře úmrtnosti. Ten se projevil i při 

predikci indexu úmrtnosti jak pro muže, tak pro ženy. Přičemž pro ženy byl pokles parametru 

indexu úmrtnosti výraznější než pro muže. 

Na základě zjištěných parametrů pro Lee-Carterův model bylo provedeno srovnání 

veličin střední míry úmrtnosti a pravděpodobnosti úmrtí pro muže a ženy s úmrtnostními 

tabulkami. Bylo zjištěno, že dochází k významně vyšším odchylkám u obou veličin, a to jak 

pro muže, tak pro ženy. Významně vyšší odchylky se projevují u vyšších věkových kategorií. 

Následně byla provedena analýza reziduí Lee-Carterova modelu. Analýza reziduí 

modelu byla provedena pro celkovou časovou řadu, a to pro jednotlivé roky a daný věk.  

Co se týká analýzy reziduí pro jednotlivé roky, pak výrazná odchylka se projevila zejména  

u mužů v období po druhé světové válce. Na základě provedené analýzy reziduí a zjištěných 

charakteristik modelu, jako jsou šikmost a špičatost, lze konstatovat, že tyto nevykazují 

normální rozdělení.  

Na závěr kapitoly týkající se životního upisovacího rizika byla provedena analýza 

dopadu ve změně míry úmrtnosti pro konkrétní pojistný produkt a uvažovaný pojistný kmen na 

výši pojistného plnění vyplaceného pojistitelem. Byly analyzovány tři scénáře vývoje – 

predikce míry úmrtnosti dle Lee-Carterova modelu a pro horní a dolní hranici 

pravděpodobnostního rozdělení. Výše pojistného byla tedy hodnocena z pohledu rizika 

úmrtnosti – čím vyšší pravděpodobnost úmrtnosti jedince, tím vyšší riziko a náklady na kapitál 

a dále pak z pohledu rizika dlouhověkosti, které hraje úlohu na konci pojistného období. Dále 

byla provedena simulace parametru indexu úmrtnosti, kdy byla zohledněna závislost mezi 

náhodnými faktory. 

Co se týká kalkulace solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko, byla 

zvažována tři efektivních portfolia. Portfolio A s minimální směrodatnou odchylkou,  

portfolio B s maximálním výnosem, která byla sestavena na základě Markowitzova modelu, 

tržní portfolio M sestavené na základě předpokladů pro Tobinův model. Na základě zjištěných 
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charakteristik jednotlivých portfolií – šikmosti a špičatosti, lze konstatovat, že výnosy daných 

portfolií nevykazují předpoklady pro Gaussovo rozdělení. Pro daná portfolia byly vyčísleny 

hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall na hladině pravděpodobnosti 99,5 % a pro časový 

horizont 250 dní. Hodnota Value at Risk pro uvedenou hladinu pravděpodobnosti a časový 

horizont odpovídá standardnímu přístupu pro stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku dle směrnice Solvency II.  

Hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall byly vyčísleny pro srovnání pro Gaussovo 

rozdělení a Studentovo rozdělení, a to analytickou metodou a metodou simulace Monte Carlo. 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že hodnota Value at Risk je obecně vyšší pro Studentovo 

rozdělení než pro Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti. Na základě Studentova rozdělení 

pravděpodobnosti lze totiž modelovat těžší konce pravděpodobnostního rozdělení. Co se týká 

přístupu Expected Shortfall, jenž představuje střední hodnotu ztráty hodnot převyšující Value 

at Risk na dané hladině pravděpodobnosti, pak výsledné hodnoty jsou vyšší než v případě 

stanovení kapitálového požadavku pomocí Value at Risk. Co se týká metod stanovení 

jednotlivých měr rizika, a to analytické metody či metody Simulace Monte Carlo, lze 

vypozorovat, že výsledky jsou téměř totožné.  

Za předpokladu, že by fiktivní pojišťovna investovala peněžní prostředky ve výši  

26 mld. CZK do portfolia A, znamenalo by to, že očekávaná ztráta bude vyšší nebo rovna  

7,4 mld. CZK na hladině významnosti 0,5 % v případě kalkulace solventnostního kapitálového 

požadavku pomocí míry Value at Risk za předpokladu Gaussova rozdělení pravděpodobnosti. 

Za předpokladu Studentova rozdělení by míra Value at Risk odpovídala zhruba 10,8 mld. CZK. 

V případě využití alternativní míry rizika Expected Shortfall, jenž představuje střední hodnotu 

ztráty převyšující Value at Risk na dané hladině pravděpodobnosti, pro kalkulaci 

solventnostního kapitálového požadavku by bylo nutné držet kapitál ve výši přibližně 8,4 mld. 

CZK za předpokladu Gaussova rozdělení či zhruba 13,7 mld. CZK za předpokladu Studentova 

rozdělení 

Dále byly stanoveny hodnoty Value at Risk a Expected Shortfall pro Variance Gamma 

model a Normal Inverse Gaussian model. Nejprve bylo nutné odhadnout parametry 

jednotlivých modelů. Pro odhad parametrů daných procesů byla použita zobecněná metoda 

momentů. Pokud srovnáme hodnoty kapitálových požadavků pro jednotlivá portfolia za 

předpokladu použití VG či NIG modelu, lze konstatovat, že hodnoty se liší nepatrně.  
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Důležitou vlastností Lévyho modelů je skutečnost, že umožňují modelovat vyšší 

momenty pravděpodobnostního rozdělení, tedy šikmost a špičatost. Lze tedy závěrem říci, že 

by v případě stanovení hodnot Value at Risk či Expected Shortfall pomocí Lévyho modelů 

nemělo dojít k podhodnocení rizika. 

Při stanovení solventnostního kapitálového požadavku za předpokladu VG či NIG 

modelu odpovídá hodnota Value at Risk zhruba 10,8 mld. CZK, respektive 10,7 mld. CZK. 

Hodnota Expected Shortfall poté odpovídá zhruba 13,07 mld. CZK respektive 13,15 mld. CZK. 

Za nevýhody míry Value at Risk jsou považovány následující vlastnosti – jednak 

nevypovídá nic o velikosti ztráty, která může s danou hladinou pravděpodobnosti nastat, a dále 

nesplňuje podmínky pro koherentní míru rizika, je-li porušen předpoklad normality, a to 

konkrétně subadivity. Vzhledem k uvedeným nevýhodám míry Value at Risk bylo přistoupeno 

k vyčíslení hodnoty Expected Shortfall, která splňuje podmínky pro koherentní míru rizika  

a lze ji tedy považovat za alternativní míru rizika pro stanovení solventnostního kapitálového 

požadavku pomocí interního modelu. 

Za hlavní výhodu použití standardního přístupu lze považovat jednodušší metodiku 

z pohledu uživatelů. Také náklady vynaložené na použití standardního přístupu mohou být 

výrazně nižší než při vytváření interního modelu. Za asi nejdůležitější výhodu aplikace 

interního modelu je, že použité modely odpovídají komplexněji rizikovému profilu konkrétní 

instituce, a tím mohou snížit kapitálový požadavek, což vede k nižším nákladům na kapitál.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pojišťovny, jako významní institucionální 

investoři, by měly být obezřetné při stanovení kapitálových požadavků pro daná rizika, zejména 

pak pro tržní riziko, jež představuje nový prvek v rámci právní úpravy regulace a dohledu nad 

pojišťovnami, a to směrnice Solvency II. Při řízení životního upisovacího rizika, kdy je nutné 

brát v úvahu dlouhý investiční horizont, je velmi důležité využití vhodných modelů pro predikci 

míry úmrtnosti. V současné době jsou před deterministickými modely při předpovídání míry 

úmrtnosti preferovány stochastické modely. Lee-Carterův model je jedním z nejvíce 

používaných přístupů pro modelování míry úmrtnosti.  
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9 Summary  

Key words: Solvency II directive, risk, internal model, Value at Risk, Expected 

Shortfall, Lee-Carter model. 

 

The subject of the dissertation is the analysis of the process of risk management in the insurance 

companies. The current legal regulation of the insurance companies Solvency I directive is 

criticized due to that the insurance companies are focusing only on fluctuations related to 

insurance business and thus do not take into account fluctuations in the financial markets achich 

may have a significant effect on the solvency of insurance companies. Solvency II directive 

represent an important review of the financial regulative of insurance industry within European 

Union. The development process of the Solvency II directive is dated from early 21st century. 

The insurance company will be legally obliged to report solvency capital requirements probably 

from 2016, in which it is supposed to come into force. The aim of this dissertation is to evaluate 

of chosen approaches for determination of solvency capital requirements for market and life 

underwriting risk in the context of Solvency II. Application part of the thesis is divided into 

two parts. The second part of the application part is devoted to determination of solvency capital 

requirement for life underwriting risk. Firstly, the parameters of the Lee-Carter model are 

estimated on the basis of data for mortality tables for men and women in the Czech Republic 

and then mortality index is predicted. Based on the results of the model parameters we analyzed 

the impact on the calculation of the amount of insurance company´s premium for chosen 

insurance product. The first part is devoted to the determination of the solvency capital 

requirement for market risk. We have considered three efficient portfolios. On the basis of the 

results of the basich characteristics for individual portfolios the Value at Risk and Expected 

Shortfall using analytical methods and Monte Carlo simulation for Gaussian and Student 

probability distribution are determined. Furthermore, these values are also determined using the 

Normal Inverse Gaussian model and Variance Gamma model. These processes allow us to 

model the higher moments of probability distributions - skewness and kurtosis, we should avoid 

of underestimation of risk. 

 

 


